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Rektors rapport – 11 december 2009 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser) 
 

• Årets innovation 
SBUF,  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond., har utsett utvecklingsprojektet 
"Utvecklade arbetsinstruktioner - www.byggai.se" till Årets Innovation. Priset delades 
ut vid en högtidlig tillställning på IVA som samlade byggbranschens främsta 
företrädare inom forskning och utveckling. Pristagare är Mats Persson, 
Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Priset består av ett diplom och 50 000 
kronor. 
 

• Nominering till årets arkitektpriser 2009 
Kasper Sahlinpriset: Mats White, som ansvarar för A-husets ombyggnad (av totalt 2 
nominerade) 
Bostadspriset: Christer Malmström (3 nominerade) 
 

• Olivrester blir hälsodryck – företaget Phanoliv (Eva Tornberg Livsmedelsteknologi) 
  

• Lättare att spåra brottslingar med ny DNA-teknik utvecklad i samarbete mellan SKL 
och Teknisk mikrobiologi vid LTH 
 

• Professor Lena Neij utnämnd till ny chef för Miljöinstitutet. 
 

• Lundaföretaget Glo – som utvecklar lysdioder – korades till Årets uppstickare när 
Svenska innovationspriset 2009 delades ut 2 dec. Glo är ett spinoff-företag från Lunds 
tekniska högskola, vars affärsidé är att utveckla lysdioder som är mycket billigare men 
lika bra som alternativen. Bakom Glo står bland andra forskaren Lars Samuelson. 
 

• Prisad för ”fotograferade” elektroner 
Johan Mauritsson, forskare i Atomfysik vid LTH, har av Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet fått Sten von Friesens i fysik pris på 80.000 kr. Han får priset för sin 
forskning som handlar om att studera elektroner med hjälp av oerhört korta ljuspulser, 
s.k. attosekundpulser.  
 

• Region Skånes miljöpris  
Stipendier till forskning om avfall och transporter.  Anna Bernstad på Lunds 
Tekniska Högskola får 20 000 kronor som "stimulans att kunna delta på konferens 
eller annat kunskapsutbyte inom ramen för sitt arbete med energiutvinning ur 
hushållsavfall". 
 

• Gemma Vall-Ilosera har fått Vinnmerbidrag från Vinnova, som betalar halva lönen 
till 15 kvinnliga forskare. 
 

• Lise Meitner jämställdhetsmedel till Åsa Wahlström, Gästlärare i Installationsteknik, 
 

• Hedda-professor till Datavetenskap, LTH.  June Verner från University of New 
South Wales and Irish Software Engineering Research Centre, University of Limerick 
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• Professor Marcus Aldén har tilldelats 25 miljoner kronor av europiska 
forskningsrådet (ERC) för sin forskning i förbränningsfysik. 
 

• Universitetslektor Karin Jönsson, Kemiteknik, har tilldelats en kvarts miljon från 
Sveriges ingenjörers miljöfond. 
 

• Årets examensarbete har premierats av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme: Mattias 
Wesslau och Anders Palm, Ekonomihögskolan och Institutionen för Teknik och 
samhälle LTH, Lunds Universitet, får priset i ekonomi/samhällsvetenskap för sitt 
examensarbete i Technology Management; ”Konsekvenser av tredjepartstillträde för en lokal 
fjärrvärmemarknad”. 
 

• 60 miljoner till 8 innovationskontor varav ett är placerat vid LU (9 milj). 
 

• Stort anslag på 26 milj från VR till Leif Bjelm och teknisk geologi för ny borrutrustning 
 

• Stort Vinnova-anslag till Lean Wood Engineering (Sven Thelandersson, 
Konstruktionsteknik, Anders Ekholm, Projekteringsteknik och Karin 
Andersson, Industriell produktion) 
 

• Sigge Thernwalls Stora Byggpris - branschens största byggpris. Nio  nominerades 
varav en från LTH: Torleif Dahlin, professor vid LTH. Torleif Dahlins utveckling av 
resistivitetsmetoden, som används vid geotekniska undersökningar av exempelvis 
grundvatten och förorenad mark, är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att 
undvika allvarliga miljöskador. Torleif fick andra priset. 
 

• MRA, Medicienes Research Academy – ett samarbete om doktorandutbildning vid 
LU, UU samt KU och DTU i Danmark. 
 

• Mission impossible – Technology Management studenter genomförde ”omöjliga” 
uppdrag under 36 timmar på Skånes Djurpatk. 
 

 
2. Besök och möten 

 
• Möte Sveriges Bygguniversitet 
• Besök nätverket T.I.M.E.:s 20-årsjubileum i Paris 
• Start för läkemedelsnätverket LiL Läkemedel i Lund 
• Dekanresa med besök i Stockholm och Helsingfors  

- Vinnova 
- HSV 
- Svenskt Näringsliv 
- Utbildningsutskottet 
- VA, Vetenskap och Allmänhet 
- Tillväxtverket 
- LU:s ”ambassad” 
- Helsingfors universitet 
- Forsknings- och innovationsrådet 
- Finlands akademi 
- TEKES (Finlands Vinnova) 
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- Aaltouniversitetet 
 

• TUF/RET-möte i Umeå (möte/rektorsmöte för de tekniska högskolorna i Sverige) 
• Venture Cup 
• Mobile Heights 
• Besök i Peking, Kina 

- Peking University(TIME-ranking 52) 
- European University Center 
- TsingHua universitet i Peking (TIME-ranking 49) 

• Besök i Hangzhou 
- Zheijang-universitetet 
- Träff med LTH:s studenter och deras lärare 
- Möte med JORCEP- fotonikcentrum 
- Besök vid universitetets Science Park 
- Besök vid fotonikföretag 
- Besök vid School of Management 
- Undertecknande av samarbetsavtal mellan LU och ZU samt Lunds kommun och 
Hangzhou rörande Innovation och Entreprenörskap 

• Arbetsmarknadsdagar ARKAD 
• LU:s ledning besöker LTH 
• ESS första styrelsemöte 
• Näringslivsråd (tema: Arbetssätt vid framtagning av strategiska planer inom företag 

med TetraPak som exempel) 
• Möten med Campus Helsingborg 
• Möte med Järnvägsskolan för diskussion och planering av Masterutbildning i 

Helsingborg 
• Trelleborgs kommun besöker LTH för diskussion om samarbete rörande Campus 

Trelleborg 
• Möte med betygsombudsmän 
• Möte med företrädare för IKEA-stiftelsen (Per Heggenes) 
• Möten angående forskningsinitiativet ”Teknikstrategier och affärsmodeller”. 
• Utvecklingskonferens för ingenjörsutbildningar i Sverige 
• Styrelsemöten Kompetenscentrum för förbränningsmotorforskning KFCP, 

Förbränningsteknisk centrum CECOST, Antidiabetic Food Centre AFC, Venture Cup, 
Ideon Agro Food, Skånes Livsmedelsakademi 

• Rektorsmöte CESAER, Aalborg (Björn Bergenståhk) 
• Rektorsmöte DTU Lyngby (Ulla H) 

 
 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

• Kvartalsbokslut rapporteras separat 
 

• FFLA (Future Female Leader Award) i stället för FAP sponsras av AstraZeneca, 
SonyEricsson, AlfaLaval och TetraPak och Academic Search med budget 300 kkr 
(Beatrice N ansvarig) 

• Julmingel i Vattenhallen för LTHs anställda 17 dec 
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• Pensionärsavtackning på Grand Hotel med utdelning av present och blomma 1 dec 
 

• Examenshögtider i Universitetsaulan med mingel i atriet 4 dec 
 

• Lunch för alla nya professorer, docenter och ETP 10 dec 
 

• Ny Utbildningskatalog samt en ny upplaga av ”Livet efter LTH” är tryckta. 
 

• Mycket arbete och många kontakter har tagits med andra lärosäten för att lösa problemet 
med underfinansierade dokrandstipendier. 

 
 
4. Infrastruktur 
 

• Renovering av A-huset under detaljplanering. Flyttning påbörjas i december. 
Mycket arbete har lagts på att åstadkomma en lösning för att etablera en lokal som 
skall kunna användas för utställningar och som öppnar A-huset mot IKDC (Mats 
White är arkitekt) 
 

• M-husets renovering pågår. Ännu inget beslut om motorlabb 
 

• ESS-sekretariatet kan bli bolag från årsskiftet 
 

• TLTH lämnar KFS. Tryckeriverksamheten tas över av Mediatryck. Diskussioner pågår 
om butikens placering och framtid. 
 
 

5. Grundutbildning 
 

• Den 2:a nationella Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar anordnades i 
Lund 2-3 dec. 160 deltagare från 22 högskolor. Mycket lyckat arrangemang. 
 

• Förslag till nya utbildningsprogram diskuteras 
-Biomedical Engineering 
- Master of Architectural Conservation Design 
- Master of Energy Efficient Building Design 
 

• Erfarenheterna från ETC (Engineering Training course) mycket positiv 
 

• SI verksamheten (Supplemental Instruction) är framgångsrik. Genomförs både på 
LTH och på gymnasieskolor. 
 

• TFHS – Diskussioner pågår huruvida TFHS skall tillhöra yrkeshögskolan. Den 
nya myndigheten har besökts. 

 
• Studieavgifter för studenter från land utanför EU/EES införs från 2011. 

Konsekvensanalys av bl.a. institutionen EIT visar på drastiska 
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inkomstminskningar 
 

• Projekt Akademisk Hederlighet är slutfört och kommer att beslutas efter 
presentation i SLTH. 
 

• De nya specialiseringarna (44 st) har remissbehandlats och diskuterats av 
forsknings- och utbildningsberedningar vid gemensamt möte. Komplettering för 
att koppla specialiseringar även till ESS och MaxIV utreds. 
 

• LTH har sammanställt ett dokument där LTH:s förhållningssätt till och 
förutsättningarna för utbildningarna på Campus Helsingborg.  
 

• HSV har presenterat ett nytt förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Detta kommer 
att medföra att flera projekt genomförs för att möta de krav som ställs. Bl.a.  
- Utvärdering av kvaliteten på examensarbeten 
- Karriärservice bör integreras även inom utbildningens tidigare årskurser 
- Alumniverksamhet bör ske på programnivå för att skapa möjligheter till feedback 
från yrkesverksamma alumner. 
 

• LU driver projektet EQ11 (Education Quality 2011) 
 

 
6. Forskning/FoU - Forskningsinitiativ 
 

• Forskningsnämnderna har kartlagt forskningen inom respektive nämnd. Detta 
underlag kommer att vara till stor hjälp vid strategiska ställningstaganden. 

• Yngre forskare: LTH föreslår 6 ämnen för satsning för nya forskare genom 
inrättande av biträdande lektorat, av vilka 4 är delar av gemensam LU-satsning 
medan 2 utgör en ytterligare satsning finansierad direkt av LTH.  
1. Teknisk Ekonomi och Logistik: Industriell marknadsföring 
2. Bygg- och Miljöteknologi: Samhällets säkerhet och beredskap – Multinivå risk- 
och sårbarhetsanalys 
3. Designvetenskaper: Innovationsteknik  
4. Matematikcentrum: Matematisk statistik med inriktning mot stokastiska  
system med tillämpningar inom energi, miljö och klimat 
5. Byggvetenskaper: Biomekanik 
6. Livsmedelsteknik: Food design for metabolic benefits 
 

• Klart med ESS till Lund 
Förhandlingar med medlemsstater pågår. 80% av finansieringen är klar enligt 
Allan Larsson. 
Sven Lidin är LTH:s representant i strategigruppen för ESS och MaxIV 
 

• Diskussion om teknikstrategi och affärsmodeller som forskningsöverbyggnad till 
Industriell ekonomi-programmet. Företag i regionen skall kontaktas för att utröna 
intresset från företagens sida. 
 

• EIT-KIC (European Institute for Innovation and Technology) rörande livsmedel. 
LTH och Öresund Food Network (ÖFN) driver frågan. ÖF har beviljats 2.5 milj 
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DKK från Strategiska forskningsrådet i Danmark för att bedriva lobbyarbete för en 
livsmedels-KIC. Kontakter tas på den svenska sidan. 
.  

• Strategiska forskningsområden enligt forskningspropositionen –efterspel 
- tillsättning av styrelser 
- budget 
- initiativ för områden som inte fått medel: energi, risk-säkerhet, transport, 
material, molekylär biovetenskap 
- andra högskolor försöker attrahera våra forskare med sina förstärkta 
fakultetsmedel. 
 

• Energi: STEM-ansökan förbereds. 
• Risk- och säkerhet: NESST – centrum för uppdragsforskning och utbildning 

förbereds av Region Skåne 
• Molekylär biovetenskap – Initiativ av medicinsk fakultet och LU inom MoReLife 

förbereds 
• Transport: professurer inom Trafikteknik efter pensioneringar förbereds; 

Masterutbildning kopplad till Campus Helsingborg och Järnvägsskolan utreds 
 

• Klimatkonferens i Köpenhamn (LTH deltar med LU bl.a. genom avdelningen för 
Miljö- och Energisystem) 
 

• Atomic Culture – klimatkonferens i Lund arrangerad av Lars J Nilsson i anslutning 
till klimatkonferensen i Köpenhamn 
 

• Många samarbeten finns etablerade och fler håller på att etableras: 
- Förbränningsmotorforskning (KFCP) LTH, KTH, CTH 
- Förbränningsteknik (CECOST) LTH, KTH, CTH) 
- Svenskt hybridcentrum (SHC) LTH, KTH, CTH 
- Mobile Heights LTH, BTH, MH 
- Sveriges Bygguniversitet LTH, KTH, CTH, LTU 
- Food Science Sweden LTH, SLU, CTH, SIK Diskussioner pågår 
- Kunskapscentrum för biobränslen LTH, KTH, CTH Diskussioner pågår 

 
 

7. Internationalisering 
 

• Internationaliseringsmedel är fördelade 
 
Besök från 

•  University Polytechnique Valencia 
• University Polytecnique Madrid 
• University of Connecticut 
• University d’Alsace à Mulhouse 
• Keio University, Tokyo 
• Besök av Perus ambassadör 
• École Centrale de Lille 
• École Centrale de Lyon 
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Besök vid 
• Peking University 
• Tsinghua University 
• Zheijang University 
• École Centrale Paris i samband med T.I.M.E.-jubileum 
• Sydamerikanska universitet 
• Helsingfors universitet 
• Aalto-universitetet 
• Aalborgs universitet vid rektorsmöte inom nätverket CESAER 
• DTU, Lyngby, rektorsmöte 

 
 
8. Information/Rekrytering 
Internationaliseringsarbetet rapporteras separat vid SLH-mötet 
 

• Vattenhallen – stort intresse – öppet för skolungdomar och familjer under vecka 44 
 

• LTHs kemijulkalender på webben för tredje året i följd. Stort intresse. 
 

• LTH kommer att arrangera Teknikåttan på egen hand för den södra regionen. 
Diskussioner pågår för att uppnå en förbättring av den nationella Teknikåttan som vi 
anser vara misskött. 
 

•  LTH 50 år 2011 – planeringsgrupp har startat planering 
 

 
9. LU - allmänt 
 

• Centrum för sydsvensk växtforskning – samarbete mellan SLU och LU utreds alv 
Bengt Streiffert 
 

• LU Faculty Consulting AB – förslag från Mats Lindoff och LU Innovation om 
förbättring av kontakter LU och näringsliv. 
 

• Lärosätena i Skåne och Blekinge bildar gemensam front 
 I den hårdnande konkurrensen om studenter och forskningsmedel har nu fem skånska 
och blekingska lärosäten kommit överens om ett nära och formaliserat samarbete 
under namnet Lärosäten Syd. Idag skriver Malmö högskola, SLU/Alnarp, Lunds 
universitet, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola under en 
överenskommelse som bland annat innebär att det blir enklare för lärosätenas drygt 80 
000 studenter att ta del av det samlade utbildningsutbudet. 
Studenter vid högskolornas ingenjörsutbildningar i Skåne och Blekinge kan i 
framtiden få förtur till civilingenjörsutbildningen vid Lunds universitet 
 

• Val till LU:s styrelse. Headhunting av ny ordförande efter Allan Larson pågår. 
 

• Val av elektorer till forskningsråden pågår. 
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10. Rektor LU beslut (ett urval): 
Denna lista finns med för att illustrera LTH:s beroende av centrala beslut. 
 

• Expediering av rektors beslut avseende yttrande över Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2020 

• LU har lämnat in ansökan till regeringen att få förhyra och förmedla 
studentbostäder 

• Förslag till beslut om genomförande av utseende av elektorer 2009 - svar 5 oktober 
• Lärosäten i Syd 

Lärosätena i Skåne och Blekinge bildar gemensam front 
 I den hårdnande konkurrensen om studenter och forskningsmedel har nu fem 
skånska och blekingska lärosäten kommit överens om ett nära och formaliserat 
samarbete under namnet Lärosäten Syd. Idag skriver Malmö högskola, 
SLU/Alnarp, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska 
Högskola under en överenskommelse som bland annat innebär att det blir enklare 
för lärosätenas drygt 80 000 studenter att ta del av det samlade utbildningsutbudet. 
Studenter vid högskolornas ingenjörsutbildningar i Skåne och Blekinge kan i 
framtiden få förtur till civilingenjörsutbildningen vid Lunds universitet 

• Inrättande av samt instruktioner för Rådet för forskningsinfrastruktur vid LU 
• EHL:s arbete med ny studentportal och LMS (Learning Management System) 
• Plan för ökad tillgång till relevant forskningsinfrastruktur ska färdigställas under 

2009-2010. Synpunkter till Rådet för forskningsinfrastruktur/Rådet för utbildning 
på forskarnivå. 

• Åtgärdsplan med utgångspunkt i 
doktorandbarometer/handledarbarometer/alumnundersökning; 30/11. Utkast skall 
färdigställas från LTH. 

• Svenska masterprojektet: 
Rektor fattar den 12 november beslut om universitetets deltagande i ett 
utvärderingsprojektet avseende masterutbildningar. Projektet inkluderar 
utbildningen på forskarnivå vad gäller övergången mellan utbildningsnivåerna. 
Utvärderingen sker genom en jämförelse (benchmarking) mellan universiteten i 
Lund, Göteborg och Uppsala. Resultaten av utvärderingen ska ge underlag för 
kvalitetsutveckling. Projektet avslutas vid årsskiftet 2010/2011. 

• Förslag: Inrättande av rådgivande organ för utbildning som bedrivs inom 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) 

• Internrevisionens rapport: Uppföljning av 2008 års granskning av forskning och 
forskarutbildning 

• Medel för stödjande av forskningssamarbeten mellan Lunds universitet och 
kinesiska samarbetspartner Beslut 19/11 2009 

• Beslut om ekonomiskt bidrag till nationellt resurscentrum i fysik 
• Fördelning av medel för utveckling av ämnesdidaktik 
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• Utredning om framtida lokalbehov vid Campus Helsingborg 
• Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen – beslut om föreskrifter 
• Genomförande av projektet Alternativa urval 
• Memory of understanding mellan LU och Zheijang-universitetet i Kina rörande 

Innovation and Entrepreneurship 
• Genomförande av projektet Alternativa urval 
• Memory of understanding mellan LU och Zheijang-universitetet i Kina rörande 

Innovation and Entrepreneurship 
• Sammanträdesöversikt för LU fastställd 
• Medel från Sandbloms fond fördelade 
• Förlängd mandatperiod för ledamöter i styrelserna i Pufendorfinstitutet (ingen från 

LTH) och SASSNET 
• Rapport: Mål för utbyggnaden av Campus Helsingborg samt ekonomiska 

incitament för verksamheten, Lars Haikola enligt uppdrag från LUs rektor 
• Utseende av ledamöter i strategigruppen avseende frågor kring MAX IV och ESS 

(Professor Sven Lidin, ord och Jörgen Larsson (suppl) är LTHs representanter. 
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Styre l sen  
Beatr ice  Nordlöf  

 

ANMÄLNINGSLISTA 
 
2009-12-11 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende 
2009-09-23 LTH 2007/489 Anvisningar rörande krav för examina och 

tillgodoräknande vid LTH,  
C Hedberg 
 

2009-09-22 LTH 2009/678 Periodisering av kurs EEM031, C Hedberg 

2009-10-12 LTH 2009/721 Fastställande av examensmall samt Diploma 
Supplement för masterexamen i hållbar 
stadsgestaltning vid LTH, M Kokko 

2009-10-12 LTH 2009/722 Nedläggning av kurs ADP141 och 
FMA062 från vt10, C Hedberg 

2009-10-12 LTH 2009/739 Fakultetstillhörighet för Master 
Programmet System Dynamics, B Nordlöf 

2009-11-02 LTH 2009/789 Fördjupning inom huvudområde,  
C Hedberg 

2009-11-02 LTH 2009/772 LTHs handläggningsordning vid förslag till 
och ansökan om inrättande av nya 
utbildningsprogram, C Hedberg 

2009-11-09 LTH 2008/830 Anhållan om inrättande av konstnärligt 
mastersprogram i industridesign,  
C Hedberg 

2009-11-16 LTH 2009/767 Villkorad antagning till masterprogram vid 
LTH, Å Bernhardsson 

   

   

   

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress Kårhuset, John Ericssons väg 3 Telefon dir 046-222 71 99, växel 046-222 00 00   
Telefax 046-222 45 31  E-post camilla.hedberg@kansli.lth.se Internet http://www.lth.se 
 

LTHs kans l i  
Cami l la  Hedberg 
Chef ,  u tb i ldn ingsavdeln ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till nytt konstnärligt mastersprogram i industridesign 
 
LTH lämnade den 9 november 2009 in en anhållan till rektor (LU) om inrättande 
av ett utbildningsprogram för konstnärlig masterexamen i design med 
huvudområde industridesign. Validering har skett i enlighet med rektors beslut om 
reguljär ordning för validering av nya utbildningsprogram. 
 
LTH har tidigare haft en sammanhållen 5-årig industridesignutbildning med sista 
antagning inför höstterminen 2006. Från hösten 2007 inrättades en 3-årig 
konstnärlig kandidatutbildning i industridesign i samband med Bolognaprocessen. 
Den nu föreslagna utbildningen är en 2-årig fortsättning i form utav ett 
mastersprogram.  Behörighet till föreslagen utbildning har bland annat de första 
studenter som examineras från den konstnärliga kandidatutbildningen vårtterminen 
2010. 
 
Resursbehovet för den nya konstellationen med 3+2 år är i stort den samma som 
för den tidigare 5-åriga utbildningen med undantag för att det nu krävs antagning 
vid två tillfällen. Detta får konsekvenser för programledning och studievägledning. 
 
Områdesstyrelsen föreslås besluta att det konstnärliga mastersprogrammet i 
industridesign ska ingå i LTHs utbildningsutbud med start höstterminen 2010. 

2009-12-03 

LTH:s styrelse 

1 

Diarienummer 
LTH 2008/830 

PM 







































































































































































































Sammanträdestider och organisation
av sammanträden 2010 

SLTH 11 dec 2009



Lunds Tekniska Högskola

Sammanträden

• Organisation:
9 – 11.30 samt 12.30 - 14 med mellanliggande lunch.
Beslutsmöte efter lunch 

• 17/2 kl 12 - 18/2 kl 12 ons-to vecka 7 (Årsrapporter, 
strategiarbete, promotor, hedersdoktorer, bokslut)

• 19/5 (onsdag) Lundakarneval 21-23/5

• 8/10 (fredag)

• 10/12 (fredag)





























Uppföljning Internationalisering

Christina Grossmann
Per Warfvinge



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Uppföljning policy



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Studentmobilitet: Intäkter o OH-kostnader



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Studentmobilitet: Intäkter & OH-kostnader

Inresande utbytesstudenter 200 HÅS/HÅP 17 MSEK
Inresande utbytesstudenter 94 HÅS 4,6 MSEK
Masterstudenter 178 HÅS/HÅP 15,1 MSEK
Dubbelexamensstudenter 12 HÅS/HÅP 1 MSEK
Internationella stimulansmedel 2,2 MSEK
Intäkter 40,9 MSEK

Internationella avdelningen 5,2 MSEK
Vice-rektor 0,4 MSEK
Indirekta kostnader 1,1 MSEK
Upphandling från TLTH 0,3 MSEK
OH-kostnader 7 MSEK



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Värt att veta om terminsavgifter

• Detta händer
• Proposition väntas 17/12
• Terminsavgifter införs från hösten 2011
• Gäller för icke-EU medborgare

• Ekonomi
• Universiteten ska ta ut ”full kostnadstäckning”
• Staten drar in de 500 MSEK studenterna anses kosta
• För HT 2009 dras 9 MSEK in från Lunds Universitet
• Intäkterna kan inte kompenseras med annat än 

betalande studenter!
• Olika handlingsvägar diskuteras inom LU – utbud, hantering 



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Ranking totalt och uppdelat

Näringslivets 
behov Indikator

LTH:s ranking
2007 2008

Kunna 
rekrytera och 
vidareutbilda 
kvalificerad 
arbetskraft

Effektivitet i Grundutbildningen 24 12

Studentattraktivitet 18 6

Pedagogiska resurser 3 3

Lärarkvalifikationer 1 1

Internationellt utbyte 5 5

Kunna ta del 
av forsknings-
resultat

Externfinansiering 3 3

Effektivitet i Forskarutbildningen 5 5

Forskningsproduktivitet 3 9

Totalt 3 2 (delat)



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Utveckling totalt



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Indikatorer för Grundutbildning



Lund University / Faculty of Engineering LTH / / Per Warfvinge /Assistant Dean for International Relations

Indikatorer för FFU









Medicinsk Teknik
–

Preliminärt förslag till civilingenjörsprogram

Tomas Jansson, Ingrid Svensson, Leif Sörnmo

onsdag, 2010 januari 27



Varför MedTek-program?

• Växande industri inom medicinsk teknik och 
livsvetenskap, nationellt som regionalt.

• Framtidens sjukvård kommer att vara än mer 
beroende av teknik, inte minst i hemsjuk-
vården.

• Skåne har spjutspetsforskning inom 
diagnostik, terapi och rehabilitering som 
behöver teknisk kompetens.

onsdag, 2010 januari 27



MedTek – då och nu

• Då: medicinsk teknik har traditionellt varit en 
specialitet inom elektroteknik och fysik på 
många universitet runt om i världen.

• Nu: medicinsk teknik har genomgått en 
dramatisk förändring från att vara ”apparat”-
orienterad till att bli mera ”biologiserad” och 
en egen disciplin.

onsdag, 2010 januari 27



Utom-Lundensiskt perspektiv

• Alla större universitet i Europa/USA har sedan 
länge BME-program (>120 i USA).

• Exempel: Det nya BME-programmet på DTU i 
Köpenhamn är det mest översökta av alla 
civilingenjörsprogram.

• Flera MedTek-satsningar i Sverige, bl.a. på KTH 
och Chalmers (MedTechWest).

onsdag, 2010 januari 27



LTHs fördelar

• Stark regional industri (från ”start-up” till 
Gambro)

• LTH är världsledande inom en rad område.

• Levande samarbete mellan de medicinska och 
tekniska fakulteterna.

• ESS (biomaterial)

onsdag, 2010 januari 27



Vad har en MedTek-ingenjör?

• Gedigen kunskapsbas inom teknik och fysiologi.

• Förståelse för hur tekniken samverkar med 
människokroppen.

• God förmåga att samarbeta och kommunicera 
om teknik med personal inom medicin.

• God förmåga att utnyttja systemtänkande för 
att analysera och lösa problem.

onsdag, 2010 januari 27



Årskurs 1

Medicinsk teknik 10p

Cellbiologi 7.5

Analys 15

Algebra 6

Fysik 7.5

Allmän kemi och oorganisk kemi 7.5

Elektronik och ellära 7.5

onsdag, 2010 januari 27



Årskurs 2

Människans fysiologi 7.5
E-hälsa 5

Etik inom medicinsk teknik 3
MedTek-design 10

Medicinsk mätteknik 7.5
Digital signalbehandling 7.5
Flerdimensionell analys 6

Programmering 6
Teknisk mekanik 7.5

design, innovation, team, 
produktion, mm

onsdag, 2010 januari 27



Årskurs 3

Biomaterial 6

Bioelektricitet 6

Grundläggande klinisk diagnostik 15

Medicinska bildgivande system 6

Projektarbete 6

Matematisk statistik 7.5

Lasrar 7.5

Numerisk analys ("Biomedical computing”) 6

i samarbete med
läkarstuderande

onsdag, 2010 januari 27



Specialiseringar

• Medicinsk informationsbehandling

• Bioanalytisk teknik

• Medicinsk fysik

onsdag, 2010 januari 27



Förslaget innehåller för lite...
• Biologi

• Kemi

• Kommunikation

• Kärnfysik

• Matematik

• Programmering

• Reglerteknik

• Statistik

• ....

onsdag, 2010 januari 27



Vägledande för förslaget

• Brett och tvärvetenskapligt

• Internationella riktlinjer för BME-utbildning

• Samverkan teknisk & medicinsk fakultet

• Forskningsområden vid LTH/LU

onsdag, 2010 januari 27



Fortsatt arbete

• Industrin i Skåne

• Fördjupad kontakt med Region Skåne

• Handläggningsordning

• Remissvar

onsdag, 2010 januari 27



Antagningsstatistik 2006 – 2009 

Ingrid Svensson, vice rektor                                   

 

 

 

  
2006 2007 2008 2009 

80008 Hing Data 21 21 37 59 
80025 Hing ByggArk 71 96 85 84 
80026 Hing Järnväg 16 8 23 32 
80028 Hing Väg & trafik 9 13 14 23 
80030 Brandingenjör 56 67 69 58 
80040 Arkitekt 63 68 78 81 
80055 Industridesign 27 25 23 30 
80080 Tekniskt basår 47 41 105 108 
80100 Civing Teknisk fysik 96 93 102 109 
80101 Civing Teknisk matematik 40 45 44 45 
80102 Civing Elektroteknik 65 69 87 97 
80104 Civing Datateknik 89 122 138 138 
80106 Civing Info Com 30 25 34 43 
80107 Civing Kinainriktning 

 
40 34 39 

80108 Civing Teknisk Nano 54 62 58 59 
80110 Civing Maskinteknik 173 183 183 172 
80111 Civing Maskin - TD 33 36 35 31 
80120 Civing Väg- och Vatten 134 135 130 135 
80122 Civing Lantmäteri 62 72 65 70 
80130 Civing Kemiteknik 48 60 65 60 
80132 Civing Bioteknik 77 77 91 94 
80140 Civing Industriell ekonomi 105 123 123 116 
80150 Civing Ekosystemteknik 47 74 72 75 

 
Summa 1363 1555 1695 1758 
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Ökad synlighet, jubileum och breddad 
rekrytering

LTHs styrelse 11 december 2009



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Några exempel på viktiga projekt att 
starta upp och ”quick-fix” åtgärder 
utöver ordinarie handlingsplaner

Ökad synlighet



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Internt arbete viktigt - för ett starkt 
externt projekt.

 Kartläggning  av Core Values och Brand Values
vilka är våra interna värderingar och kultur? (personal och studenter)
vilken image vill vi ha? vad ska vi profilera externt? –

 Översyn av Vision och verksamhetsidé - implementeras i 
organisationen

 Interna seminarier 
 Medieträning – LU lider publicitetsmässigt av att forskare inte gärna 

går ut själva i debatten visar en analys som gjorts av ett 
medieföretag. Andra univ. ligger bättre till.

 Bank med populärvetenskapliga sammanfattningar av avhandlingar 
på LTHs hemsida – ska det vara obligatoriskt eller inte?

 Konferens- och mässkit – finns att beställa från den 15 januari

Internt



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Möte med Lunds kommuns turistinformation, som flyttar in i 
Stadshallen.  Hur kan vi samarbeta öm ökad synlighet i Lund? 
Möte är bokat i januari.

 Seminarier i aktuella frågor för allmänhet, politiker, företag m 
fl.

Lund



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Mobile Heights- samarbeten. Förutom forskningskluster sker 
samverkan i marknadsföring och kompetens-
försörjningsfrågor. En kommunikationspolicy finns framtagen.

Marknadsföring av LTH i Öresundsregionen tillsammans med 
andra aktörer i regionen

 Synas ute på offentliga platser som experter. T ex ”fråga LTH 
om fuktskador” på en byggmarknad, ”Fråga LTH om 
Functional food” i en livsmedelsaffär…

Regionalt



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

 Presseminarier i Stockholm. LU-ambassad finns nu i 
Stockholm. 

 Inventera behov av information/seminarier för riksdagsmän i 
aktuella frågor i Stockholm. 

 Starta lobbying.
 Få stadsråd o andra politiker till LTH i samband med att de är 

på besök i närheten av någon anledning.  Men också bjuda hit 
dem i samband med en viktig händelse eller viktig fråga som 
vi vill lyfta. Inför 50-årsjubileet kan kontakter tas redan nu.

Nationellt
Stockholm



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

 Diskutera samarbete med journalisterna vid U21-universiteten 
för ökad publicitet internationellt.

 Vi ser fortfarande  att Lund Institute of Technology används 
inom LTH. Att inte använda Lund University kan betyda lägre 
ranking.

Möte med representanter för UD och Tekniska attachéer.
 Utreda behov av en engelskspråkig redaktör för webb och 

annan information.
Marknadsföringsmaterial på engelska. För utbytesstudenter 

och för att öka intresset för LTHs mastersutbildningar bl a 
genom ökad synlighet på webben. Sökoptimering och 
annonsering. Arbete pågår.

 Konferens- och mässkit för utlåning. Finns från 15 januari.

Internationellt



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

LTHs 50-årsjubileum 2011
• Hemsida klar före jul.

– Bjuder in till engagemang och idéer.
– Frågar efter bästa minnen från LTH.
– Inbjuder alla anställda och studenter vid LTH till tävling om logotype 

för jubileet.
– Inbjuder till kontinuerlig information om vad som händer i 

planeringen och under jubileumsåret.
• Jubileumsbok påbörjad
• Diskussion med Jesperspexarna om ett Jubileumsspex.
• Jubileumsvecka i september/oktober?
• Ny skylt Lunds Tekniska Högskola
• Många målgrupper – anpassa aktiviteterna
• Allt får jubileumsstämpel under året.
• Framtidprojekt – vad händer om 50 år?
• Tidslinje bakåt och framåt?
• Alla examinerades namn inristade i mur eller annat?



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Nya åtgärder för Breddad rekrytering 
– ur förslag till handlingsplan

• Mångfaldsaspekten ska vara en integrerad del i all verksamhet
• Information om utbildningarna och LTH ska finnas på olika språk. 

på LTHs hemsida. Kontaktpersoner, som representerar de olika 
språken, utses för att tillgodose ytterligare informationsbehov.

• Stöd o samarbete med Fakultetsambassadörerna på LTH.
• Mattecoaching. Elever från åk 6 t o m gymnasiet ska via MSN få 

kontakt med en ”mattecoach” - en teknolog  - för hjälp med 
matten. Coacherna ska vara tillgängliga några kvällar/vecka via 
nätet. Jfr projekt på Campus Helsingborg.

• Pilotprojektet Lassi som är ett självutvärderingssystem. 
Studenterna identifierar sina styrkor o svagheter. Uppföljning via 
utbildningsservice.



Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Nya åtgärder för Breddad rekrytering 
– ur förslag till handlingsplan

• Studenters karriärplanering. Målet är att uppnå ett strukturerat 
och processinriktat arbetssätt för att alla studenter vid examen 
ska förstå sin utbildningsprofil i relation till arbetslivet och 
studentens eget framtida arbete.

• Förstärka Teknikåttan-projektet med insatser direkt till skolor 
med många invandrarungdomar.

• Utöka samarbetet med fler gymnasieskolor i SI-mentorsprojektet.
• Starta ”Klassprojektet” – ett projekt för gymnasieklasser som 

fördjupar sig i ett teknikområde i staden t ex vattenrening. LTH 
hjälper klassen i fördjupningen samt förmedlar studiebesök hos 
företag. Redovisning via posterutställning, filmer mm på LTH 
med speciellt inbjudna.

• Föräldrarprojekt i invandrartäta områden. Stärka föräldrarnas 
kunskap om teknisk utbildning. Med studiebesök på LTH och 
LTH ute i områdena.



Yrkeshögskolan

– för- och nackdelar för LTH:s 
engagemang  i relation till TFHS

SLTH 11 dec 2009



Lunds Tekniska Högskola

Problem

• Fram till 2008 tillhörde TFHS det ”tionde området” 

• LTH har numera ansvaret för TFHS när det gäller 
kvalitetssäkring, stöd för ekonomiska rutiner, stöd för 
ledning.

• LTH har inga ekonomiska åtaganden. LU garanterar 
ekonomin.

• TFHS kommer sannolikt att överföras till den nya 
Yrkeshögskolan (YH)

• För att TFHS skall kunna tillhöra LTH/LU  måste LU ansöka om 
tillstånd för att arrangera yrkeshögskoleutbildning 



Lunds Tekniska Högskola

Vad är Yrkeshögskolan?

• Tidigare KY-utbildning (Kvalificerad yrkesutbildning) 
- omsatte 1.2 mdr
- anställningsbarhet 90%
- arrangerades i huvudsak av  kommuner, landsting och företag
- företag medverkade
- företag betalade 1/3 av  kostnaden

• KY ersätts av  YH 2009

- Bra yrkesutbildning lika central som teoretisk utbildning
- YH ger ökad status
- Kvalitet och rättssäkerhet



Lunds Tekniska Högskola

YH – Vad är det? Särmärken.

• Avgränsningen mot högskolan bör vara tydlig –
kravet på forskning skall skilja högskoleutbildning 
från annan eftergymnasial utbildning

• Stark arbetslivsanknytning och teoretisk förankring

• Skall efterfrågas av yrkeslivet

• Måste rustas för snabba förändringar på 
arbetsmarknaden



Lunds Tekniska Högskola

Våra slutsatser

• Utbildningar kan ha kort livslängd. Svåra att 
inordna i universitetsvärlden (enligt erfarenhet 
från KY vid BTH)

• TFHS verkar egentligen passa dåligt för YH!

• Flera oklarheter kvarstår



Lunds Tekniska Högskola

Förslag till handlingsplan
• SLTH ger rektor uppdrag att följa frågan rörande 
anslutning av TFHS till YH.

• Om TFHS också fortsättningsvis skall tillhöra LTH 
och
om det krävs en ansökan om att anordna en YH-
utbildning bör denna ansökan ske genom Lunds 
universitets försorg. SLTH ger rektor i uppdrag att 
följa denna process så att det gagnar LTHs 
intressen

• LTH:s engagemang i TFHS och YH skall även i 
fortsättningen innebära att inga ekonomiska 
åtaganden faller på LTH. 


	SLTH Protokoll 091211 sign.pdf
	1Föregående sammanträdesprotokoll SLTH 091009
	2Rektorsrapport Dec 11 2009
	Rektors rapport – 11 december 2009
	2. Besök och möten
	5. Grundutbildning
	Den 2:a nationella Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar anordnades i Lund 2-3 dec. 160 deltagare från 22 högskolor. Mycket lyckat arrangemang.
	Förslag till nya utbildningsprogram diskuteras -Biomedical Engineering - Master of Architectural Conservation Design - Master of Energy Efficient Building Design
	Erfarenheterna från ETC (Engineering Training course) mycket positiv
	SI verksamheten (Supplemental Instruction) är framgångsrik. Genomförs både på LTH och på gymnasieskolor.
	TFHS – Diskussioner pågår huruvida TFHS skall tillhöra yrkeshögskolan. Den nya myndigheten har besökts.
	Studieavgifter för studenter från land utanför EU/EES införs från 2011. Konsekvensanalys av bl.a. institutionen EIT visar på drastiska inkomstminskningar
	Projekt Akademisk Hederlighet är slutfört och kommer att beslutas efter presentation i SLTH.
	De nya specialiseringarna (44 st) har remissbehandlats och diskuterats av forsknings- och utbildningsberedningar vid gemensamt möte. Komplettering för att koppla specialiseringar även till ESS och MaxIV utreds.
	LTH har sammanställt ett dokument där LTH:s förhållningssätt till och förutsättningarna för utbildningarna på Campus Helsingborg.
	HSV har presenterat ett nytt förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Detta kommer att medföra att flera projekt genomförs för att möta de krav som ställs. Bl.a.  - Utvärdering av kvaliteten på examensarbeten - Karriärservice bör integreras även inom...
	LU driver projektet EQ11 (Education Quality 2011)
	6. Forskning/FoU - Forskningsinitiativ
	7. Internationalisering
	Internationaliseringsmedel är fördelade  Besök från
	8. Information/Rekrytering Internationaliseringsarbetet rapporteras separat vid SLH-mötet
	9. LU - allmänt

	3Anmälningar 091211
	4Underlag SLTH mastersprogram i industridesign
	Förslag till nytt konstnärligt mastersprogram i industridesign

	5Sc550plan309120318210
	bilaga 5a
	6Sammanträden 2010
	���Sammanträdestider och organisation� av sammanträden 2010 �����SLTH 11 dec 2009���
	Sammanträden�

	7Uppf.internat. 2009
	8Uppföljning_SLTH2009CGPW
	Uppföljning Internationalisering��Christina Grossmann�Per Warfvinge
	Uppföljning policy
	Studentmobilitet: Intäkter o OH-kostnader
	Studentmobilitet: Intäkter & OH-kostnader
	Värt att veta om terminsavgifter
	Ranking totalt och uppdelat
	Utveckling totalt
	Indikatorer för Grundutbildning
	Indikatorer för FFU

	9Beslut_LTHs Handläggningsordning vid förslag till och ansökan om inrättande av nya utbildnignsprogram
	10FörslagMedTek_LTH_20091211
	11Antagningsstatistik_2006-2009 IS
	12Kommentarer bokslut 20090930
	13LTHs styrelse 11 dec 2009-LW
	Ökad synlighet, jubileum och breddad rekrytering�LTHs styrelse 11 december 2009
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	LTHs 50-årsjubileum 2011
	Nya åtgärder för Breddad rekrytering �– ur förslag till handlingsplan
	Nya åtgärder för Breddad rekrytering �– ur förslag till handlingsplan

	14Yrkeshögskola
	��Yrkeshögskolan�� – för- och nackdelar för LTH:s engagemang  i relation till TFHS�����SLTH 11 dec 2009���
	Problem�
	 Vad är Yrkeshögskolan?
	YH – Vad är det? Särmärken.
	Våra slutsatser
	Förslag till handlingsplan�


